Rezerwacje i płatności
Goście Apartamentów Patio mogą dokonać wstępnej rezerwacji przez system rezerwacji on-line umieszczony na
stronie www.patioapartamenty.pl, telefonicznie pod nr (+48) 535 773 997 lub mailowo – info@patioapartamenty.pl.
Firma Apartamenty Patio honoruje płatnośći za pomocą karty kredytowej lub przelewu tradycyjnego.
Rezerwacja ‚Standard’
Rezerwacja dokonywana na podstawie zaliczki w wysokości 30% ceny całkowitej płatnej w ciągu 2 dni roboczych
od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji przez firmę Patio Apartments. W sytuacji, gdy wpłata nie zostanie
odnotowana we właściwym terminie, firma Apartamenty Patio zastrzega sobie prawo do wolnego zadysponowania
apartamentem, tzn. do zarezerwowania go dla innego Gościa. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych,
prosimy o wysyłkę potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres info@patioapartamenty.pl lub faxem na
numer (+48) 58 710 71 46. Gość ma prawo do rezygnacji z rezerwacji Apartamentu, ale przedpłata nie podlega
zwrotowi. Skrócenie pobytu powinno być dokonane co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem.
Jeżeli zdecydują się Państwo na zmianę na mniej niż 14 dni przed przyjazdem, cena nie może ulec zmianie.
Dane do przelewu
Apartamenty PATIO Krystyna Bled
ul. Wassowskiego 17/5
80-225 Gdańsk
Numer konta:
ING Bank Śląski
53 1050 1764 1000 0023 0015 6706
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Nr IBAN: PL53 1050 1764 1000 0023 0015 6706
W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane
wpłaty będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych. Jeżeli numer
telefonu kontaktowego oraz adres e-mail podane przy dokonywaniu rezerwacji wstępnej są nieprawidłowe, firma
Apartamenty Patio może anulować rezerwację.
Rezerwacja ‚Gwarancja najlepszej ceny’
Rezerwacja z wymaganą przedpłatą w wysokości całej kwoty wynajmu płatnej w ciagu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji. W przypadku płatności kartą kredytową cała kwota wynajmu zostanie pobrana z karty w dniu rezerwacji. Tej rezerwacji nie można anulować. W przypadku skrócenia pobytu lub całkowitego
anulowania rezerwacji z karty kredytowej Gościa zostanie pobrana opłata w wysokości 100% ceny pobytu.
W sytuacji, gdy wpłata nie zostanie odnotowana we właściwym terminie, firma Apartamenty Patio zastrzega sobie
prawo do wolnego zadysponowania apartamentem, tzn. do zarezerwowania go dla innego Gościa. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych, prosimy o wysyłkę potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres
info@patioapartamenty.pl lub faxem na numer (+48) 58 710 71 46. Gość ma prawo do rezygnacji z rezerwacji
Apartamentu, ale przedpłata nie podlega zwrotowi.

